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اندر هـفـتـه�يـى كـه گـذشـت نـمـايـشـگـاه عـكـســى بــا عــنــو
ش اديم � درى شعر و عكس» بـه هـمـت كـورگو«گفـت�و

شى از كورى آثـارار شد كه حـاوگزى هفت هنـر بـرگالـر
مــيــن مــحــتــشــم، مـــجـــيـــداهــيــم صــافـــى، رواديــم، ابــر

چه هماهنگىد. گراد بونگ�بهشتى و مهدى مقيم�نژكور
ند اما داليلى چوخاصى  ميان كليه آثار به چشم مى�خور

نگ�بهشتىاد و كورى آثار مقيم�نژند تكنيكى شكل�گيررو
گويىو نيز نسبت�هاى ميان اين آثار دليلى شد تا گفت�و

د كــهچـه بـهـتــر بــوتـيـب دهـيـم. گــرمـنــد تــربـا ايـن دو هـنــر
دا در بر گيـرمند رات هر پنج هنـرى حاضر نظـرگوگفت�و

د.ا از ما سلب كرد، چنين امكانى راما فضاى محدو
---

ى نمايشـگـاه و نـام آن صـحـبـته شكل�گـيـر- ابتـدا دربـار
كنيم.

ش اديما كورعـه ر اين مجمونگ�بهشتـى:مجيد كـور
هد. دربارهى جـمـع كـرت نمايـشـگـاهـى گـروبه صـور

ت يك نمايشگـاهد كه به صـورار بودم، قرعه خومجمـو
اد و حاال به اين بهانه تعدادى از آنهـا رائه شوادى ارانفر

دم.ائه كراينجا ار
شانى كه مى6بينيد پيشنهاد كور: عنوادمهدى مقيم�نژ

انىد. اديم قصد داشت نمايشگاهى با چنين عنواديم بو
اهم كند. من همان فـرط به اين عنوو عكس6هاى مربـو

استـان رهـاى دوت شدم و كـارقتى به ايـن جـمـع دعـوو
د كها داران آن رها در كنار هم تودم اين كارديدم، فكر كر

هد و در حقيقـت انـگـيـزد آورجـوعه خوبـى بـه ومجـمـو
ند. افـزوكت در نمايشگاه همين بـوشخصى من از شر

ىگـوعى مثل گـفـت6وضوح مـوبر اين فكر مى6كـنـم طـر
اند خيلى تامل6بر6انگيز باشد. يعنىعكس و شعر مى6تو

ا در نظرع رضواهيد مبانى تئوريك اين مـوشما اگر بخو
ار و محكمىان بن6مايه6هاى استوبگيريد به آسانى نمى6تو

د.ه كران به داليل اين ادعا اشارد. مى6توشمراى آن بربر
د ميان دود كه آيا مى6شـوه صحبت كران در اين بارمى6تو

ارقر دور از هم مانند شعر و عكس، نسبتى برًسانه نسبتار
ى انجـام بـدهـيـماهيم چـنـيـن كـاركنـيـم؟ و اگـر بـخـو

ايـى6اشتيب است و شكـل اجـرهايش به چـه تـراهكـارر
د.د بحث كره اينها مى6شواند باشد؟ دربارنه مى6توچگو

د مى�آيد؛ يكى اينكـهجو- ببينيد در اينجا دو حالت بـه و
 ايـنًد كه مثـالار است به اينجـا خـتـم شـوچنين نسبـتـى قـر

ن قــابى كـه دروابـر مـن اســت و چــيــزعـكـس كــه در بــر
د يا اينكه نه،د دارانه در خوهى شاعرجو وًفاد صرمى�گذر

ند.ه با يكديگر نسبت دار اين دو حوزًاساسا
انه،جه شاعـر اگر منظور شمـا از ونگ�بهشتـى:كور

انه است بايد بگويم كه اين تصويـرتصوير ذهنى شاعـر
ا پيش مى6كشد. يك شاعر همگاه ردآذهنى بحث ناخو

گاه و تخيلش استفاده مى6كنددآقتى مى6نويسد از ناخوو
دجواند وو من فكر مى6كنم اين تخيل در عكس هم مى6تو

د من كار مى6كنـم در فضايى كـه خـوًداشته باشد. مثـال
اهافم كه با تخيل مـن هـمـراقعيت اطـرفكر مى6كنم كـه و

د كار من مى6كند. يعنىارا ونگى رگوعى شعرد نومى6شو
نگاه من بيرودآاف من با آنچه از ناخواقعيت اطرقتى وو

د؛ در اينجا كالم شاعر و عناصرآميخته مى6شومى6آيد در
ند.انى خوبى با هم دارى من همخوتصوير

اند و مى�تود نمى�شوع به عكاسى محدوضو- البته اين مو
سانه�هاى ديگر هم تعميم داد.ا به رآن ر

سانه من عكـاسـى اسـت. البـتـه رنگ�بهشـتـى:كـور
اقع ذهن من-قتى تخيل - در ومنظور من اين است كه و

آميختهد است- با هم درجواقعيت - كه در صحنه موو و
اىاقعيتى پديد مى6آيد كه فكر مى6كنم برا وند، فرمى6شو

من و در آثار من اتفاق مى6افتد.
لى تخيلافقم وف آقاى بهشتى مو: من با حرادمقيم�نژ

ىيا شعريت مستتر در آثار ايشان  - البته اگر به چنين چيز
اهى استع تا حدى دلبخوضون اين موقائل باشيم، چو

د- تنها بـه شـكـلجيهات تئوريك مـسـتـدلـى نـدارو تو
ارقرا برخ مى6دهد يعنى اين نسبت رن6متنى ررويدادى درو

سانه6يى ديگر مثل شعر قياسا با رانيد آن رد تا بتونمى6ساز
د كنيم؛خورع برضوانيم با اين مونه مى6توكنيد. ما دو گو

اديد كـه عـكـس ره كـرل اينكـه شـمـا هـم اشـاربحـث او
د اين مساله به لحـاظجمه6يى از شعر بدانيم. در مـورتر

ى اينتاريخى به گمانم «ياكوبسن» در بحث سـاخـتـار
جمهجمه، تراع ترح مى6كند كه يكى از انوا مطرع رضومو

قتى شما يـككالمى» است. يعنـى و«بينانشانه6يى غـيـر
نه نشانه6شناسىى مى6كنيد از يك گوسازا تصويرداستان ر

ى كه شمـانه6يى ديگر قدم مى6گذاريـد و تـصـويـربه گـو
اتر ازعى فرمى6سازيد هم متصل به متن است و هم به نو

هاى سنتىگاه�هاى  هنرپايان كار
هاى سنتى كه درگاه6هاى تخصصى هنر كارايسنا:

مندانان و هنرشته مختلj و با حضور استادكـار ر١٨
انها و مناطق مخـتـلـj ايـرجسته اين هـنـر از شـهـربر

هاىگ گنجينه هنردهمايى بزرمان با نمايشگاه و گرهمز
د، با اهداى تنديسار شده بوگزان در صبا برفته ايراز يادر

د پايان دادند.ح تقدير به كار خوو لو
مان باهاى سنتى كه همزگاه6هاى تخصصى هنركار

انفته ايرهاى از يادردهمايى گنجينه هنرنمايشگاه و گر
جسته وان برشته مختلj و با حضور استادكار ر١٨در 

د وار شده بوگزان برها و مناطق مختلj ايربنام از شهر
دمى مرى از سوسيع و چشمگيرجه ود استقبال و تومور

هنگستانفت، با اهداى تنديس فـرار گرمندان قرو هنر
اسمى با حضورجسته، در مرح تقدير به استادان برو لو

ى صبا -هنگى هنرسسه فرعامل موع - مديرارمحسن ز
داد - دبير علمى همايش - به كار خوو مهدى مكى6نژ

اى نخستيـن6بـار طـيـjگاه6ها بـرپايان دادند. ايـن كـار
شـىاموهاى كمتر شناخته6شده رو به فـرسيعى از هنـرو

احل ساخت ودند و مرفى كرا به عالقه6مندان معران راير
ديك به 6نمايش گذاشتنـد كـه در آن،ا از نزليد آثـار رتو

هاى سنتى، آيينى، اقليمىاع هنرى از انوع چشمگيرتنو
ىمانى چندساله در پنداره زمى كشور در يك گسترو بو
ميـه تـادستـان از اروان از سيستان تـا كـرسعـت ايـربه و
ن قطاعـى، صـحـافـى وشتـه6هـايـى چـواسان در رخـر

ى،ى، مليله6دوزه6دوزى، گيوى و قفل6سـازالدسازفو
ى، شال6بافـى و...سازى، مهـرنگـرزاشى، رتـرآجر

گاه6ها، تماماسم اختتاميه ايـن كـارائه شدند. در مـرار
حكت6كننده در بخش6هاى مختلـj لـوان شـراستادكار
هنگستانى صبا، تنديس فرهنگى هنرسسه فرتقدير مو

فتند.سسه صبا گرعامل مـوادى از مديرو سكه بهار آز
ىهنگى هنـرسسه فرع - مدير مـوارهمچنين محسـن ز

هاى سنتىصبا - از حضور آنها در اشاعه و احياى هنر
ا در ايجاد جريان هنرها رد و اين هنردانى كرمى قدرو بو

ى،ها و هويت6هاى معنوهنگ، باورملى كه مبتنى بر فر
دم است، نقشـى بـه غـايـتتاريخى و اجتـمـاعـى مـر

گذار دانست.تعيين6كننده و اثر

روشك هب ىرنه شزرا دقاف ىاهولبات دورو
كل دفـتـرمديـرس: فـار

هاى تـجـسـمـىامـور هـنـر
ار تابلو هز٢د كشور از ورو

ى به كشور خبرارنقاشى باز
ىش هـنـرداد كه فـاقـد ارز

كل دفتر امورهستند. مدير
هاى تجسمـى كـشـورهنـر

مندانمانى كه هنرگفت: ز
انىاوهاى تجسمى با مشكالت فرمينه هنرمان در زكشور

ش6نشين كرور كرورهى تاجر خوروبه6رو هستند، گرو
د كشـورارى وش هـنـرى و فـاقـد ارزارهـاى بـازتـابـلـو

د: چندى پيش خانمى به دفتر مـنى افـزومى6كنند. و
ى بهارار تابلو نقاشى بازد دو هزد و خبر از وروآمده بو

نىا از طريق قانوكشور داد و قصد داشت كه اين آثار ر
هدم كه اجازد كشور كند، من هم به ايشان اعالم كرارو

شا كه فاقد ارزى رارى و بازهاى تجاراهم داد تابلونخو
خندى بهد كشور كند. اين خانم با پوزارى هستند وهنر

هد. صادقى درباراهد كرد خوارا وها رمن گفت اين تابلو
سيلـهضيح داد: اين نقاشى6هـا بـه وكيفيت اين آثار تـو

نگىم چاپ شده و سپس با چند تاش رى بوتر روكامپيو
دمان6قيمت به مرى ارزان يك اثر هنرى آنها،6 به عنورو

شند. اين آثار كپى6هاى نقاشى6هاى اصيل استمى6فرو
ستد. سرپرخته مـى6شـولى فروكه به قيمت6هـاى نـاز

د آثارانى از ورواز نگران با ابرهاى معاصر تهره هنرموز
دتجسمى فاقد كيفيت به كشور ادامه داد: پيش از ورو

هاىكز هـنـران و مرهاى معاصـر تـهـره هنـرمن به مـوز
ىارار تابلو نقاشى بازد چهار هزشاد نيز حدوتجسمى ار

د ايـن آثـار ازد كه گـفـتـه مـى6شـود كـشـور شـده بـوارو
دههـاى چـيـن، هـنـد، بـنـگـالدش و... آوركـشـور
اى مقابله بـاد. صادقى همچنين گفت: من بـرمى6شو

ك كشور نامهمان گمرگانى و سازه بازراين اقدام به ادار
ى كنند.گيرها به كشور جلود اين تابلوشتم كه از ورونو
اتاى صادرمانى كه ما برد: زى همچنين تصريح كرو

ىنامـه6ريـزمان بـرشمند كـشـورهاى تجـسـمـى ارزهنـر
هاى تجسـمـىدن هنرميـن زاى زهى برمى6كنيـم، گـرو

ى مى6كنند و همان طور كه صنعتنامه6ريزمان بركشور
ند دردند، قصد دارمين زا بر زش و صنايع دستى ما رفر
هاى تجسمى نيز به همين شكل عمل كنند.مينه هنرز

هاى تجسمى كشور همچـنـيـنكل دفتر امور هنـرمدير
مان6هاىايى به همـه سـازگفت: بايد با تشكـيـل شـور

ى،مينه تجاركشور اعالم كنيم كه هيچ اثر تجسمى با ز
د.ا ندارد به كشور رى حق وروش هنرى و فاقد ارزارباز

دوب ى�سنارولف رجات كي رسمه ازيلانوم
ديـدج ىاه6ـهتفـاي :رـهم

گربلـدياه هاگشناد هناخباتك
ـدـييـات ار ـهيـرظن ـنيا نـاـملآ
رـاـكهاش هژـوس هك ـدنك6ـىم
كي رسمه ىچنيواد ودرانوئل
هدـوب ـسنارـوـلف ـلها ـرجـات
سيئر تسبورپ تيو .تسا

گربلـدياه هاگشناد هناخباتك
ىسنارولف ىمسر ماقم كي ىاه6تشادداي ساسا رب تفگ
،هدش اديپ هاگشناد هناخباتك رد هك ىچوپسو ونيتسوگآ مان هب
،دراد بل هب ار زومرم دنخبل نآ ىچـنيواد ولبات رد هك ىنز
هدـوب وـدنوكـوج ـوـكسـچناـرف رـسـمه ودنـوكـوج لد ازـيل
ددرگ6ىمزاب ١٥٠٣ لاس هب اه6ـتشادداي نيا خيرات.تسا

هدرك ادـيپ ار نآ هاگـشناد ناداتسا زا ـىكي ـرچلش ـنيمرآ و
اديپ ىاه6تشادداي« :تفگ ىي6هينايب رد تسبورپ .تسا

نيا قلخ خيرات رت6قيقد ىلكش هب دهد6ىم هزاجا ام هب هدش
هك رگيد عبنم اهنت نيا زا شيپ ات ».مينك اديپ ار ىشاقن ولبات

دـييات ىسنارـولف رجـات رسمه ناـونع هب ار اـزيل6انوم ـتيوه
.دوب ىيايلاتيا هدنسيون ىراساو وجروج ،درك6ىم
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م سفر ون عزنگ چوغات6هاى از آب6گذشته فرسو
ا مى6كـنـنـد، از بـد حـادثـه يـا ازسـيـدن بـه ديـار مـا رر

د و شكلان، بى6انضمام كـاربـرجهى تحـفـه6آوركم6تـو
قى طراگيرسند. صد6البته كه فراه مى6راستفاده6شان از ر

گيرمان6بـر و درج6بر است و هـم زاستفاده6شان هم خـر
صله ماد آن هم كه در حواهبـرشدن با پيچيدگى6هاى ر

ن فيـلا همچـوا هميـن بـس كـه او رنيست. پـس مـا ر
اد دندانش رد تا درد شهر قصه مى6شوارن6بختى كه ونگو
ل بدلالعقودى محيـرجوه كند و دست آخر بـه مـوچار

ست مى6داريمد، مثله كنيم و آنچنان كه بيشتر دومى6شو
به كار گيريم.

ارا بر آن داشت تـا تـكـرنده راقع نـگـارآنچه فـى6الـو
هدهاى پيش6گفته كنم، اتفاقاتى  اسـت كـه در حـوزدر

 مى6افتد و گويى دستًداتى دائمااريكى از اين اقالم و
ه مشكلآيد و چارسانى هم نيست تا از آستين به درمددر

طنى6اشجمه وافيك يا همان تركند. اين كاال همانا گر
ى است. آغاز  اتفاقات شگفت6انگيز ازتباط تصويرار

د.نقطه كور فهم ماهيت آن آغاز مى6شو
اد كه دانشكده6هاىى افره بسيارهنگامى كه از انگيز

اع و اقساملتى و انـودواكز غيرستان6ها، مرى، هنـرهنر
افيكاحى گـرمى6گزينند تـا طـرا براحى رآتليه6هـاى طـر

داىم6شان سومى6يابى كه عموى درند، جويا شوبياموز
دنند و در پى مملو كـرهمنشينى هنر در سر مـى6پـرور

ن6شان و بيان خويـشـتـن6شـان بـه آن دسـتخالـى درو
هسد چندان هم رند. شايد در بادى امر به نظر برمى6ياز

ده باشند اماغين نسپرى دروفته و دل به نگـاربه خطا نر
داين خلسه چندى نمى6پايد و اتمام آن مصادف مى6شو

ار آشفته كار و روبه6رو شدن بـان به بازد ناميمـوبا ورو
ى از چيـزًله كه اساسـاست اين مـقـواقعى و دره وچهـر

الـتا حوده راننده شـگـفـت6زجنس هنر نـيـسـت. خـو
ى6هاى صد من كاغـذى كـه در بـابمى6دهم به مـثـنـو

جمه مقدارآمده6اند و به لطj ترچيستى هنر به طبع در
دمان نيز يافتنى هستنـدمتنابهى از آنها در مملكت خـو

صله اين مختـصـرج از حوا خاركه بحث در آن بـاب ر
مى6دانم.

درد ات دـوب هدمآ هك دايـرف زا ولـمم ىوجرنه ـىتقو
هك ىبطاـخم هب ششاـقن ناتسود نوـچمه ار شنورد
شهاـگشياـمن هب وا تفايرد و نـديد و نديـنش ىارب
رتشيب شـملق هك دباي6ىمرد هزات ،دنك لقتنم ،ديآ6ىم
هك تسا ندروآرد نان رازبا كي و نف كي ،هناسر كي

ار شساسا و ـلصا و دبرچ6ىم شا6هناراكبساك هيوس
نتشاد نتشيوخ حرط لحم عقوت و دزاس6ىم شرافس

منك6ىم ركف  .ديامن6ىم ىنعم6ىب و تفگش هچ ،نآ زا
سـاـسح ـنهذ ـىي6هلـاـسم ـهك ـتسـاهاج6ـنـيـمه زا

ـدناوت6ـىم وا .ـدبوشآ6ـىم ار ـام ـزيزع !ـهـتخـومآرـنه
طابترا ىاهالاك ديلوت ىاه6نـاكد زا ىرايسب نوچمه
رد ـرهام ناد6پاشـوتف نـيشام ىدادـعت هك ىريـوصت
ىدـيلوت ـبـعش زا ىـكي حـاتـتفا هب ـدنراد ماـدخـتسا

،دوش راك هب لوغشم اهنآ زا ىكي رد اي دزادرپب كيفارگ
ىدنموربآ نادنچ6هن ىگدنز ،دربب لزنم هب ىلالح نان
شدنمدرد نتشيوخ و نورد ءالخ نايب و دزادنيب هار هب

لثم ىزيچ هك ىهاگهگ اي دراپسب ىشومارف هب اي مه ار
ـشگنرـاگنر تادـيلوت ـمحازم و شيـاسآ لـخم هروخ
ـدشاب شدوخ هك ىـرتشم ىاـرب لزنم هشـوگ رد ،دش
شدـوخ طقف و شدوخ ىاـرب ار شلد درد و دنزب ـملق
نف ـكي دراد وا هچنآ ـهك دسرب كرد ـنيا هب و ديـوگب
و ـىتـاــغـيـلـبت راــزبا ـكي ـدح رد ــىشزرا و  ـتسا
ىرتشم ـتمدخ رد تسياب6ىم ـهك دراد ىناسر6عالطا
غيلبت ار شيالاك نوچ ،دزادرپ6ىم ار شا6هنيزه هك دشاب
.تسين لقتسم و هدنسبدوخ هجو6چيه هب و ىنك6ىم

ى اغماض آنچه پيش6تر و بيشتر بر شانه6هاىبا مقدار
ى  ياگرشنويسى، نگارن نقاشى، خـوهايى همچوهنر

استهافيك خواح گرده و بايد هم باشد از طركاريكاتور بو
ستر بـاان نمايشـگـاه6هـاى پـواخود. انتشـار فـرمى6شـو

سترهى پولد تعداد انبـومضامين مختلj كه سبـب تـو
ندى بشوتك6نسخه6يى از طريق چاپ ديجيتال كه داور

ش6شـانـس6تـر از هـمـپـالـكــى6هــاىو چـنـانـچـه خــو
د يك هفته (بيشتر ياى حدونگ6شان باشند و چيزنگارر

هاىاهكـاركمتر) به نمايش دربـيـايـنـد، يـكـى از آن ر
مذكور است.

د آنجانه مى6شوسيم چگود بپراستى هيچ شده از خور
د؟ هيچافيك آغاز مى6شوسد گركه نقاشى به پايان مى6ر

د يكهدن گردايى و سترافيت6زسيده6ايم  آنچه مايه اشرپر
د،ن مـى6شـودن و فاصلـه از هـنـر عـصـر پـسـا6مـدربـو

سيده6ايم  كه گناه قلب ماهيت آنـچـهچيست؟ هيچ پـر
سانى باشد و باار اطالع6رفته تا ابزلد شده و جان گرمتو

د مملكت6مان شده  مى6بايستارد وكرن ديرد نيم قرحدو
د و بر حسـبا بيااليد؟ آنكه نقاش بـودامن كدام6مان ر

ت نشريـه وشته و لـى6اوان نـواحى عنـونياز سـر از طـر
ه6هـاد بى6آنكه قائل به تفكيك اين حـوزآورافى درگرليتو

از هم باشد يا ما كه با عناوين مـخـتـلـj نـمـايـشـگـاه
ى كه در ميانه هنر و فـناه مى6اندازيم تا آثـارافيك رگر

جـو واى عـده6يـى هـنـرنـد پـذيـرگـيـج گـيـج مـى6خـور
اه6يافـتـه بـهاى ديدن آثـار رستان6شـان بـاشـنـد كـه بـردو

سيده باشيم 6 سـهـمنمايشگاه مى6آيند، بى6هيـچ كـه پـر
له از اين نمايش6دادن6ها چيست؟اصل و اساس اين مقو

ار است چه چيزسان ما قرسانه اطالع6رو از آن مهم6تر ر
ساند؟ا به اطالع چه كس يا كسانى برر

نده 66سهم ما در اين كج6فهمـى6 بـسـىبه گمان نگـار
ادد افرمان است كه به علت نبوعان ديگربيشتر از همنو
افيست.دند و هم گرگاه هم نقاش بومتخصص و آ

دانگى6ماند جاود. يا مى6پذيريم و دراقعيت داراين و
ان مى6دهيم،اخوى يا فـرا مى6بريم پيش طبيب ديـگـرر

ى مى6كنيم، نمايـشـگـاهليد مى6كنـيـم، داورستر تـوپو
ليـدستر تـوان مى6دهـيـم، پـواخومى6گذاريـم و بـاز فـر

ى مى6كنيم و نمايشـگـاه مـى6گـذاريـممى6كنـيـم، داور
و...

انافيك ايريك آسيب در گر
تباطى�دربى ار

ىريوصت طابترا
لدشاه ميرومينو

اى من دور از ذهن اسـت كـهد. با اين ديـد بـرآن مى6رو
ًجمه شعر مثالنگ6بهشتى تر مجيد كورًبگويم عكس مثال

ىارا» است. اين نسبت خيلى بـه دشـوغ» يا «پسـو«فرو
د و فكر مى6كنم به لحاظ تئوريك خـيـلـىار مى6شـوقربر

ه شعر وقتى دربـارممكن نيست در ضمـن ايـنـكـه مـا و
ىه دو ماده مختلj هنـرعكس صحبت مى6كنيم دربـار

لع محـصـوه دو نـواتر از آن دربـارنـيـم و فـرف مى6زحـر
سانه بـرع رنيم. اين دو نـوف مـى6زمختلj انسانـى حـر

ند كه ربـطدشان شكل مى6گيـراعد خاص خـواساس قو
د.چندانى به هم ندار

ى است كه اينت دستوراسطه همين تفاو به وً- و اساسا
ه از هم جدا هستند.دو حوز

 شما در شعر با عناصر كالمـىً: بله، مثالادمقيم�نژ
ى، درسر و كار داريد و در عكس با عنـاصـر تـصـويـر

دى داريد كه درنموجه بازاه يك واه6ناخوعكس شما خو
گاناژى كه مى6گويند  شعر با وشعر نداريد. همان طور

دشى خود، عكس هم با عناصر تصويـرشكل مى6گيـر
د اما ممكن است شما، آن هم بر مبـنـاىشكل مى6گيـر

انيد بگوييد ايـنهنگى كلى6تر بـتـوه جمعى فريك خاطـر
ند كه آن همانه داراى شاعرعى حال و هوعكس6ها به نو

افق بينا6ذهنىت يك جور تـوفكر مى6كنم فقط در صـور
اسطهى است كه به و - اين چيزًممكن است. يعنى مثال

دمـان ديـده6ام-مـنـدان خـوتجـربـه مـيـدانـى مـيـان هـنـر
عكس6هايى هست كه همه نـسـبـت بـه آنـهـا يـك جـور

ند و ممكـن اسـت آدمـى از يـكانـه داراحساس شـاعـر
 چنين حسى نسبـت بـه آن عـكـسًهنگى ديگـر اصـالفر

عكس، ممكن است عكس6هايى بنـانداشته باشند يا بر
 يكًه جمعى مثـالبه خاطـر

عـىامريكايى تداعى6گر نـو
انه باشدل ذهنى شاعرمدلو

جـهكه به نظر ما  به هـيـچ و
اهمانه نيست. مى6خوشاعر

بگويم اين داستـان گـاهـى
ءتفـاهـمـاتـىقات بـا سـواو

اه است يعنـى خـيـلـىهمـر
ابضاعـت و اسـتـعـداد آن ر

د كه به كليـشـه كـشـيـدهدار
ىم تصـاويـرد. منظـورشـو

ى در آنهااست كه عنـاصـر
د كه به ظاهـرار مى6شـوتكر

انهجه شاعرانند وند و به ظاهر مى6توانگيزخيلى تخيل بر
م. شعر نمى6گذارًا حقيقتاداشته باشند كه من اسم آنها ر

اجد سويه6يىل هستند تا شعر و وبه نظر من آنها بيشتر تغز
ى كه گفتم فكر مى6كنم به لـحـاظمانتيك. بنا به چـيـزر

ارقرند برسانه پيوانيم بين اين دو رشناخت6شناسانه نمى6تو
انيم بگوييم عكس6هايى هستند كه حاللى مى6توكنيم. و

هايى هستند كـه خـيـلـىند يا شعـرانـه داراى شاعـرو هو
ديك6اند به تصوير عكاسانه و مسائلى از اين قـبـيـل.نز
ابطه مستدلى نيست.ابطه، به لحاظ تئوريك رلى اين رو

ىاهـيـد يـك سـرى نيـسـت كـه شـمـا بـخـويعـنـى چـيـز
مشخصات نشانه6شناختى در نظر بگيريد و  بگوييد هر

انه است و اگر نداشتا داشت شاعرعكسى اين صفات ر
لنيست. دليل خيلى ساده6تر آن از ذات اين دو محصو

قتى شما از شعر صحبتد مى6آيد. يعنى وجوانسانى به و
ا در سر داريد؛ مگره بسيار عظيـمـى رمى6كنيد، گستـر

هاى مختلjاع و اقسام شعرجز اين است؟ يعنى ما انو
ادا» رد كه ما هم شعر «نروداريم. چه چيز باعث مى6شو

ا؟ اينهات بالى» رابرشعر بدانيم و هم شعر «حافظ» يا «ر
ه كالمى6 در اينها هـسـت كـههـرهمه شعر هستـنـد. گـو

ساند كه اينها همگى شعرا به اين نتيجه مى6ر ما رًاحتماال
 مشخصات يا صفـاتًاقعـان اينكه اينهـا وهستند، بـدو

اضحىه تمايز خيلى وجوديك به هم داشته باشند يا ونز
اقعا مى6پذيريم يا در وداشته باشند. با اين حال مـا آن ر

ا مى6گويد كـه ايـنـهـا هـمـه دردادها به مـا ايـن راراين قـر
انه است. به هر حال همانچوبى مى6گنجند كه شاعرچار
ده وى بوى كه گفتم ايده اين نمايشگاه با كس ديگرطور

ضيح مى6دادند و من فقطه تود كه ايشان در اين باربهتر بو
ا به دست دادم بـا ايـن هـمـه در ايـنـجـادم رتفـسـيـر خـو

عه6يى از آثار انتخاب شده كه به نظر من آثار بسيارمجمو
انه6يى از آنها داشته باشيمخوبى هستند. چه تلقى شاعر

و چه نداشته باشيم.
ع اعالم شـده درضـوم با مـو- به هر حال اين آثـار بـه نـظـر

تباطند.ار
جهط هستند. يـك و به نظر من هم مربـواد:مقيم�نـژ

د؛ا دلپذير مى6سازد كه آنها رد دارجوتخيلى در اين آثار و
انه بدانيم و چه ندانيم.ا شاعرچه آنها ر

)ىتشهب�گنروك( امش راثآ هدودحم رد عوضوم نيا الاح -
و ـدـينك ـىسررب ـام ـىگـنهرف رـاـتفاب رد ار نآ ؟ـتسا روـطچ
.ديهد حيضوت راتفاب نيا اب شياه�تبسن هرابرد

اجهه من با عكاسـى بـه هميشه مـونگ�بهشـتـى:كور
دهافكنى خويشتن بوعى فرنو

نىد درواسـت. ايـنـكـه خـو
عى نشان دهم.ا به نودم رخو

ا بـاانم آن رحاال اينكه نمى6تو
م سببآوركالم به نمايش در

انهخلق اين تصـاويـر شـاعـر
انمچند نمى6تـود.  هرمى6شو

احتا به صرانه ران شاعرعنو
به اين تصاوير اطالق كنـم،

لـjان موا كه من بـه عـنـوچر
ايـن عـكـس6هـا از سـويـى و
مـخـاطـب ايـن تـصـاويـر از

تـىى ديگر تلقـى مـتـفـاوسو
ى آنچه در ذهن منازم. همطرنسبت به اين تصاوير دار

ى نيست كـهد با آنچه مخاطب مى6بينـد، چـيـزمى6گـذر
ىاى من كدگذارله برل من باشد. اين دو مقوتحت كنتر

ا در ذهن مخاطبى ركارنشده و نمى6دانم كه چه سازو
اهد شد.سبب خو

ى كه تصاوير شما انجام مى�دهد اين-� فكر مى�كنم كار
د تصاويـر،ا از فضايى كه امكان داراست كه مخاطـب ر

ادى آنها باشد جدا مى�كند. يعنى اين تذكر رنمود بازمور
ى مـكـان آنمى�دهد كه مخـاطـب نـبـايـد در جـسـت�و جـو

ع است. در عينقون قاب در حال واتفاقى باشد كه درو
دجو وًديد كه احتماالحالى كه شما از جايى عكاسى كر

 پشت دفتر كار شماست، در عين حال آنجاًد و مثالدار
ارن شما قـرى� است كـه دروافياى ديگـرنيست و در جـغـر

مى�تابانيد. حاالن�تان بازاموا به جهان پيرد و شما آن ردار
جهضى و از آنجايى كه فكر مى�كنم اين وبا چنين پيش�فر

اغاد هست سرهم در آثار شما و هم در آثار آقاى مقيم�نژ
اى پيـش آمـدن ايـن رويـداداه بـرم. دو رعـى مـى�روضـومـو

د داشته؛ يكى اينكه شما عكس مى�گيريد با كمترينجوو
ند بااد كه عكس مى�گيرى ممكن و آقاى مقيم�نژدستكار

جى هر دوى ممكن و در عين حال خروبيشترين دستكار
ع صحبـتضوه اين مواهم دربـاراينها مشابهنـد. مـى�خـو

كنيد.
ه به نظر من به نكته خيـلـى جـالـبـى اشـاراد:مقيم�نـژ

گو بـا مـن و آقـاىه گـفـت6وا انـگـيـزديد. اگـر ايـن ركـر
ه بسيـارم به نظر من انگـيـزنگ6بهشتى در نظر بـگـيـركور
ت باز همشمندانه6يى است. تجربه6يى كه من به صورهو

د كه هـمدم اين بوميدانى در اين نمايشگاه به دسـت آور
دى بونسبت به من و هم نسبت به آثار ايشان اتفاق نظـر

اقعى در ايناوى فرئاليسم صحنه چيزعايت ركه ضمن ر
اى من به لحاظ شخصى تجربهد است.  برجوتصاوير مو

نگ6بهشتى تجربه بسيارنمايش آثار در كنار آثار آقاى كور
مندىد. يعنى فكر مى6كنم آقاى بهشتـى هـنـرجالبى بـو

ست در نقطه مقابل منآيند كـار دراست كه به لحاظ فر
ديكىعى با هم نـزل نهايى بـه نـولى محصـوند وار دارقر

س است، معكوًى ما كامالند كارچه روپيدا مى6كند. گر
د كه اين فكر مى6كرًا مى6ديد كامالها رقتى بيننده اين كارو

اند مدلىاقعى6اند و نمى6تواوى شده6اند، فرسازآثار تصوير
د داشته باشد.جومينى از اين فضاها و از اين اتمسفر وز

ه كارجه به شناختى كه نسبت به شـيـودر حالى كه با تـو
ه6يافتـه»م، مى6دانم كه اين آثـار هـمـگـى «ابـژايشـان دار

نگ6بهشتى يافتنه عكاسى آقاى كور شيوًهستند. اساسا
 پيش از اينكـهًد آثار من عمدتـاعكس در مـوراست و بر

گز پيش نمى6آمدضيحى بدهم اين شبهه هراهم تومن بخو
قتى پيشاقعى هستند. يعـنـى وكه اينها فضاهاى غيـرو

ت شفاهىح مى6شد كه من به صورالى مطرمى6آمد و سو
آيـنـدهاى من حاصـل يـك فـرضيح مـى6دادم كـه كـارتـو

ى» بهعى «حقيقت مجـازاقع نوى است و در وتـركامپيو
ا كه فكـرد چـراى آنها بسيار جـالـب بـوشمار مى6آيـد بـر

مين نشسته و آنـقـدرى زدند اين فضاها آنـقـدر رومى6كر
نگه پررئاليستى، صحنه بدان اندازد و رمينى دارحس ز

د.ش مى6ساز قابل پذيرًا كامالاست كه آنها ر
طبيعى اسـت.ى در آثار شما مى�بينم كـه غـيـر- من چيـز
هما كنـاراد كه عناصـر ر خالف آقاى مقيـم�نـژًيعنى دقيـقـا

ندل بزا گواند مخاطب رجى تصوير مى�تومى�چينند و خرو
 مهم همًاقعى است و اساساى از فضايى وكه اين تصوير

چكىقه كواقعى هست يا نه. بلكه مساله جرنيست كه و
هاى شما مى�بينم كهاست كه ايجاد مى�كند. اما در كار

د داشته باشد اماجواند ومحيط، محيطى است كه مى�تو
هايى هـسـت كـه نـاسـاز مـى�نـمـايـد. يـعـنـىجاهـايـى چـيـز
ى مى�دهد. يعنى اينكـه در يـكا بازى من رحافظه ديـدار

ه�اشد به ناگهان مـيـخـى مـى�بـيـنـم كـه انـدازفضاى مـسـدو
گ استنسبت به فضايى كه در ذهن ساخته�ام بسيار بزر

اهمبه اين فكر مى�كنم كه چه اتفاقى افتاده است؟ مى�خو
خ داده است وار بگوييد كه چه رهم از نظر تكنيكى و ابز

ه فضاى ذهنى�تان با ما صحبت كنيد.هم دربار
: اين صحنه6هايى كه شما مى6بينيد همنگ�بهشتىكور

اقعى. يعنى اين تصاويرا وعى فراقعى است و هم به نوو
د داشتهجومين وى زاند رومينى است كه هم مى6تواز سرز

ى آن كار مى6كنم،باشد و هم نه. فضايى كه امروز رو
ى آن كارمالى است كه پيش6تر روادامه همان فضاى فر

ا هم مى6ديددم و شايد اگر مخاطب آن تصاويـر رمى6كر
د مى6آمد كه ايـن تـصـاويـرجـوايش بـه واين ذهنـيـت بـر

گعه آثار آنالواى مثال اگر مجموى شده6اند. بردستكار
 اين ذهنيتًه» ببينيد دقيقااژسعت بى وا در كتاب «ومن ر
حله چاپ كارى اين تصاوير در مرد مى6آيد كه روجوبه و

شده است. من در صحنه عكاسى از نور مـحـيـطـى و
هاتمسفر صحنه در خدمت ساخت چنين فضـايـى بـهـر

ضيح بدهم كهه فضاى ذهنى6ام بايد تـوم. دربـارمى6گير
د كهعه6يى به نام «هيچستان» جاى داراين آثار در مجمو

فانه نيست بلكهجه اين هيچستان يك قلمرو عاربه هيچ و
ندگى شخصى و تجربيات اجتماعـى مـن درريشه در ز

ا نشاند رد و خوى كه سر بر مى6آورد. كاريز دار٦٠دهه 
مى6دهد.

دمكنـار از آثـار خـو من هـم در پـايـان بـراد:مقـيـم�نـژ
هنگىكت فراهم بگويم كه  اين نمايشگاه يك حرمى6خو

كنندهارگزم همسو با هدف بـرارد و اميدوجه بـوجالب6تو
د.ار شوگزاند در سطح كالن6تر برآن بتو

نگ�بهشتى- عكاسگو با مهدى مقيم�نژاد و مجيد  كورگفت�و

اه متفاوتيك نتيجه از دو ر
على اتحاد

نگ بهشتىمجيد كورادمهدى مقيم نژ

دى داريد كه در شعر نداريدنموجه بازاه يك واه ناخواد:در  عكس شما خومهدى مقيم نژ

قتى مى�نويسد ازيك شاعر هم و
ناخودآگاه و تخيلش استفاده مى�كند
و من فكر مى�كنم اين تخيل در عكس

ًجود داشته باشد. مثالاند وهم مى�تو
در فضايى كه خود من كار مى�كنم فكر

افم كه با تخيلاقعيت اطرمى�كنم كه و
اگونگى رعى شعراه مى�شود نومن همر

ارد كار من مى�كندو
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